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Abstrakt 

Bakgrund: Prostatacancer är den näst vanligast förekommande 

cancerformen i världen och som flest män drabbas av i Sverige. När 

diagnosen ställts behöver männen bearbeta sitt cancerbesked samt bestämma 

sig angående behandlingsmetod. Radikal prostatektomi är en vanlig 

behandlingsmetod vid prostatacancer, den kan dock orsaka komplikationer 

som påverkar kroppsfunktioner.  

Syfte: Att belysa upplevelser hos män som genomgått radikal prostatektomi. 

Metod: En litteraturstudie med induktiv ansats. Studien bygger på 9 

vetenskapliga artiklar som hittats i databaserna Cinahl och PsycINFO, varav 

6 artiklar med kvalitativ ansats och 3 med kvantitativ ansats. Samtliga 

artiklar har genomgått kvalitetsgranskning. 

Resultat: Resultatet presenteras i två huvudkategorier: Att förlora kontrollen 

över sin kropp samt att vara i behov av stöd och information. 

Slutsats: Resultatet visade att männen upplevde komplikationerna till följd 

av radikal prostatektomi som mest påfrestande. Detta fick männen att känna 

sig mindre manliga och att de förlorat sina identiteter. Det stöd de fick var 

inte tillräckligt och de hade önskan om att bli sedda som den människan de 

var och inte som sjukdomen de drabbats av.  

 

Nyckelord 

Radikal prostatektomi, prostatacancer, upplevelser 

Tack 

Stort tack till vår handledare Karin Weman som har stöttat och väglett oss under 

arbetet med vår uppsats! 
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1 Inledning 

Prostatacancer är idag den näst vanligast förekommande cancerformen i 

världen bland män (Bray et al., 2018). Författarnas intresse för att skriva om 

prostatacancer väcktes genom mustaschkampen. Mustaschkampen är en 

kampanj som hålls varje höst och vinter för att uppmärksamma 

prostatacancer och manlig hälsa (Prostatacancerförbundet, 2018). Efter att ha 

läst på lite om ämnet valde författarna att fokusera på männens upplevelser 

efter att ha genomgått radikal prostatektomi. Då sjukdomen är så pass ofta 

förekommande och radikal prostatektomi är en vanlig behandlingsform gör 

att vi som grundutbildade sjuksköterskor med stor sannolikhet kommer träffa 

dessa män i vårt arbete. Ingen av författarna hade tidigare erfarenhet av att ha 

mött män som genomgått radikal prostatektomi.  

2 Bakgrund 

2.1 Prostatakörteln 

Prostatans viktigaste uppgift är att utsöndra sekret i samband med 

sädesuttömning. I sekretet finns äggviteämnet PSA, vilket är en förkortning 

av prostataspecifikt antigen. PSA bidrar till att spermierna blir mer lättrörliga 

och kan alltså kopplas ihop med fortplantningen.  

Den övre delen av urinröret, där urinen passerar innan urinering, omges av 

prostatan, vilket gör att om prostatan ökar i storlek kläms urinröret ihop och 

det blir svårare för mannen att urinera (Adami et al., 2006). 

 

2.2 Prostatacancer 

Prostatacancer är den näst vanligast förekommande cancerformen i världen 

och den femte ledande orsaken till cancerdöd bland män (Bray et al., 2018). I 
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Sverige är det den cancerform som flest män drabbas av, ca 10 000 insjuknar 

per år (Cancerfonden, 2018). Bray et al. (2018) beskriver att trots att det idag 

är en så vanlig sjukdom, saknas kunskap om vad det är som faktiskt orsakar 

den. Enligt Adami et al. (2006) kan det genetiska arvet öka risken för att 

drabbas av prostatacancer. Det har också visat sig att miljö och livsstil kan 

påverka riskerna för att drabbas av sjukdomen, då framförallt kostvanor 

(Adami et al., 2006). 

 

De maligna tumörerna utgår från prostatakörtelns vävnad och kan 

uppkomma var som helst i körteln. Vanligast är att tumören är lokaliserad i 

prostatan under mycket lång tid utan att ge symtom, vilket gör det svårt att 

veta vilka tumörer som kommer att behöva behandlas. I vissa fall kan 

cancern sprida sig utanför prostatan (Järhult & Offenbartl, 2013).  

 

2.3 Symtom 

Prostatacancer ger oftast inte några symtom alls i ett tidigt skede av 

sjukdomen. Detta eftersom det kan ta tid för tumören att växa till och 

påverka urinröret och först då yttra sig som svårigheter vid urinering. Om 

symtom uppkommer kan det tyda på att cancern är i ett framskridet skede 

(Cancerfonden, 2018).  

 

Cancerns tillväxt i prostatan orsakar också förstoring av själva prostatan, 

detta ger liknande symtom som vid godartad prostataförstoring. Vanliga 

symtom kan vara trängningar, svag urinstråle, efterdropp och svårigheter att 

tömma urinblåsan. Vid prostatacancer kan blod synas i urinen (Järhult & 

Offenbartl, 2013). Vidare skriver Järhult och Offenbartl (2013) att det 

vanligaste är att symtomen framträder när cancern spridit sig, vilket vanligast 

sker till skelett och bäcken. Det innebär att symtom i form av smärta kan 

komma från ryggen (Järhult & Offenbartl, 2013). 
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2.4 Diagnostik 

Den vanligaste diagnosmetoden är att palpera prostata via ändtarmen. Där 

kan prostatan lokaliseras och det går att känna om prostatan är mjuk och slät 

eller om den är hård och knölig. Känns prostatan hård och knölig kan det 

tyda på prostatacancer. I standardutredningen ingår utöver rektal palpation 

även transrektalt ultraljud samt vävnadsprover från prostata (Järhult & 

Offenbartl, 2013).  

 

Prostatacancer innehåller höga halter PSA (Järhult & Offenbartl, 2013), detta 

värde stiger naturligt med åldern. Vid prostatacancer och godartade 

prostatasjukdomar ses ofta en kraftigare förhöjning av PSA värdet 

(Cancerfonden, 2018). PSA-screening innebär att ett blodprov tas för 

mätning av PSA-nivåer (Nationella prostatacancerregistret, NPCR, 2018).  

Enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer (2014a) utförs inte screeningen 

rutinmässigt då det inte säkert går att säga om fördelarna överväger 

nackdelarna. En fördel med PSA-screening är att cancern kan upptäckas i 

tidigt skede. En prostatacancerdiagnos kräver inte alltid behandling. Detta är 

viktigt att beakta vid PSA-screening för att undvika att fler än nödvändigt får 

avancerade behandlingar och eventuella biverkningar (Socialstyrelsen, 

2014a). 

 

2.5 Behandling 

Faktorer som är avgörande för vilken behandling som är aktuell är 

tillståndets svårighetsgrad, hur patientens livskvalité påverkas av tillståndet 

och behandlingens förväntade resultat i relation till detta (Socialstyrelsen, 

2014b).  
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2.5.1 Olika behandlingsmetoder 

I de nationella riktlinjerna för prostatacancervård finns centrala 

rekommendationer för behandling (Socialstyrelsen, 2014b). I riktlinjerna 

delas prostatacancer utan påvisad metastasering in i olika riskgrupper, låg-, 

mellan- och högriskgrupp, indelningen sker utifrån tumörens storlek, 

allvarlighetsgrad och PSA-nivå. 

 

Patienter som fått diagnosen prostatacancer med låg risk hamnar i första 

hand under aktiv monitorering. Det innebär att tumören övervakas genom 

tätare läkarundersökningar och upprepade PSA-prover för att upptäcka 

förändringar såsom tillväxt eller stigande PSA-värden (Socialstyrelsen 

2014a). 

 

Vid lokaliserad prostatacancer med hög risk rekommenderas strålbehandling 

eller kirurgisk behandling såsom radikal prostatektomi (Socialstyrelsen 

2014b). Dessa behandlingar kan även kombineras med varandra eller med 

hormonell läkemedelsbehandling med östrogen som hämmar tumörens 

tillväxt (Järhult & Offenbartl 2013). 

 

Ytterligare en metod för att hämma testosteronproduktionen är att utföra 

kemisk kastration genom att tillföra GnRH-analoger antingen som injektion 

eller i tablettform. Detta kan även ske kirurgiskt då man avlägsnar testiklarna 

för att hämma testosteronutsöndring (Järhult & Offenbartl 2013). 

 

2.5.2 Radikal prostatektomi 

I fokus för denna uppsats är behandlingsmetoden radikal prostatektomi vilket 

är ett kirurgiskt ingrepp som allt oftare används då cancertumören är belägen 

innanför prostatakapseln, inga metastaser bildats och den förväntade 
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överlevnadstiden är ≥10 år (Socialstyrelsen 2014b). Ingreppet innebär att 

man kirurgiskt avlägsnar prostatakörteln via laparotomi, laparoskopi (Järhult 

& Offenbartl 2013) eller med hjälp av robotassisterad teknik där kirurgen 

kan utföra operationen med större precision (Adami et al., 2006). 

 

I området runt prostata går mycket nervtrådar, skador på dessa kan orsaka 

erektil dysfunktion som är en vanlig komplikation till radikal prostatektomi. 

Under ingreppet avlägsnas förutom prostatan även en del av urinröret samt 

den inre sfinktern. Detta gör att risken för urinläckage ökar då den yttre 

sfinktern är den enda muskeln som kontrollerar miktionen efter operationen 

(Adami et al., 2006).  

Det har visat sig att den robotassisterade kirurgin utgör mindre risk för 

skador på nervbanorna belägna i området runt prostata, vilket leder till 

minskad risk för både erektil dysfunktion och urinläckage till följd av 

operationen (Du et al., 2018). 

 

2.6 Att få cancerbeskedet 

Att få ett cancerbesked kan vara svårt och omtumlande, många upplever att 

de blir nedstämda och oroliga. Oron och nedstämdheten kan minska när 

behandling påbörjas då en trygghet kan upplevas vid regelbunden kontakt 

med sjukvården (Cancerfonden, 2018). 

 

Cancerbeskedet kommer som en chock för många då de flesta tror att de 

symtomen de upplever beror på naturligt åldrande. För vissa kan beskedet 

vara ett bekräftande av de farhågor de haft. För de som inte har några 

symtom på cancer alls kan det vara svårare att acceptera cancerdiagnosen 

och att ta den på allvar (Appleton et al., 2015). 
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Tiden efter att ha blivit diagnostiserad med prostatacancer är det vanligt att 

män känner sig ensamma. En ovilja att belasta partners eller vänner med 

måendet samt avsaknad av lättillgängligt stöd från vårdpersonal kan leda till 

att män isolerar sig (Ettridge et al., 2018; Wall, Kristjanson, Fisher, Boldy & 

Kendall, 2013). 

  

Det är vanligt att känna ilska och undra varför man drabbats när man 

mottagit diagnosen, ibland kan även ångest och  rädsla för att dö upplevas 

(Ettridge et al., 2018). Andra försöker istället vara positiva och tänka att 

cancern inte är aggressiv och att den går att bota, detta för att göra 

cancerdiagnosen mer hanterbar. Vanligt är också att försöka skämta bort det 

och på så sätt dölja det allvarliga och känslomässiga i att få en cancerdiagnos 

(Appleton et al., 2015). 

 

Sjukdomen får många att fundera över vad de gjort som kunnat orsaka den. 

En del reflekterar över om val av livsstil eller andra val de gjort i livet kan ha 

orsakat cancern (Appleton et al., 2015). Andra tankar som kan uppstå är att 

prostatacancer ofta associeras med könet och att de sexuella funktionerna 

påverkas av cancern. Det är därför vanligt att det upplevs som genant att ha 

drabbats av prostatacancer och att man då inte heller vågar prata öppet om 

sjukdomen (Ettridge et al., 2018). 

 

2.7 Att ta beslut om behandlingsmetod 

När män ska fatta beslut om behandling är det en del faktorer som är 

avgörande för valet. Hur god information de får från vårdpersonalen samt hur 

god tillgång som finns till information om de olika behandlingsmetoderna är 

två av de faktorerna som har störst betydelse. Andra faktorer som påverkar 
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valet är hur väl man förstått de alternativa behandlingsmetoderna samt hur 

lång tid man får på sig att kunna fatta ett beslut. (Appleton et al., 2015).  

 

Ibland kan missnöje upplevas gällande information som mottagits från 

vårdpersonal. Det kan upplevas som att informationen om de olika 

behandlingsmetoderna och eventuella komplikationer inte är tillräcklig 

(Ettridge et al., 2018). 

 

2.8 Efter operationen 

Forskning visar att operationen kan leda till oro och funderingar. 

Komplikationer samt negativ inverkan på kroppsfunktioner kopplat till 

miktion och sexualitet blir efter operationen för många en realitet (Petry et 

al., 2004; Stenzelius, 2014). Dessa kan leda till att män tar avstånd från ett 

sexliv eller från att delta i sociala sammanhang (Bergmark, 2007; Stenzelius, 

2014). För många är det viktigt men också utmanande att hitta tillbaka till det 

normala i livet och återfå kontroll (Petry et al., 2004). För att ge stöd är 

vårdens kännedom om mäns upplevelser efter radikal prostatektomi 

betydelsefull. Samtidigt råder det inom vården en osäkerhet att ta upp dessa 

frågor som kan bero på avsaknad av kunskap. Detta leder till att samtalen och 

informationen domineras av de mer medicinska områdena. Att ämnet inte 

pratas om kan leda till missförstånd och på sikt orsaka att problem som 

kunde lösts tidigare nu istället har lett till större svårigheter (Bergmark, 

2007). 

 

2.9 Teoretisk referensram – Den lidande människan 

Lidande är det som valts som teoretisk referensram för att belysa hur denna 

sjukdom orsakar lidande för de som drabbas. Vi har valt att utgå från 

Erikssons (2015) teori om lidande. 
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Lidande som begrepp är ofta förknippat med smärta, ångest och sjukdom. I 

vardagen är det förknippat med negativitet och att en människa som lider 

anses vara en människa som plågas av smärta i själen eller kroppen. Om 

lidandet förstås kan det ibland vändas till något positivt och få den lidande 

människan att medvetet fokusera framåt och kämpa sig igenom det som 

orsakar lidandet (Eriksson, 2015). 

Lidande är något alla kommer att uppleva då det är en del av livet. Eriksson 

(2015) skriver att hälsa är förenligt med uthärdligt lidande, hälsan förstås 

som ett individuellt varande. När hälsan försämras av sjukdom kan 

kontrasterna mellan hälsa och lidande förstås. Att vara den lidande 

människan är en kamp mellan hopp och hopplöshet, mellan liv och död. Kan 

detta lidande besegras kan människan också finna en mening med sitt 

lidande. En förutsättning för att kunna växa som människa med sitt lidande 

är att få sitt lidande bekräftat och kunna dela det med någon annan. Det är 

viktigt att förstå att varje människas lidande är unikt och upplevs olika av 

varje person. Inom vården möter vi tre olika former av lidande: 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande (Eriksson, 2015).  

 

Sjukdomslidande är det lidande som upplevs i samband med sjukdom och 

behandling. Kroppslig smärta är en vanlig orsak till lidande och upplevs ofta 

i samband med sjukdom, det är denna smärta vi ofta koncentrerar oss på och 

försöker lindra. Det som talas mindre om är den själsliga och andliga smärtan 

som sjukdomstillstånd och behandlingar kan orsaka, det lidandet som av 

patienten kan upplevas som skam, förnedring eller skuld gentemot sig själv 

och andra (Eriksson, 2015). 

 

Vårdlidande är ett lidande som orsakats av vården som givits eller inte givits. 

Ett vårdlidande innebär att patienten kränks. När patientens behov av vård av 
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någon anledning inte tillgodoses kan patienten hamna i en situation där 

denne känner sig kränkt. Detta kan även uppstå om vårdpersonalen utnyttjar 

sin maktposition gentemot patienten. Att inte få information eller att inte veta 

vad som sker runtomkring kan upplevas som en kränkning av värdigheten 

och då orsaka ett lidande. Vårdlidande visar på bristande vårdetik och får inte 

förekomma (Eriksson, 2015). 

 

Livslidande kan ses om ett hot mot ens existens eller förlust av att kunna 

genomföra meningsfulla saker i livet. Detta lidande kopplas samman med allt 

som är relaterat till att leva och att vara. Livslidande kan upplevas när en 

person drabbas av sjukdom och livssituationen förändras drastiskt. När detta 

sker står personen inför ett lidande som innefattar hela tillvaron (Eriksson, 

2015).  

3 Problemformulering 

Hos män som drabbas av cancer är just prostatacancer den näst vanligast 

förekommande i världen. Att få ett cancerbesked kan upplevas chockartat för 

många och nedstämdhet, ilska och ensamhet är känslor som kan upplevas. En 

vanlig behandlingsmetod är att genomgå en radikal prostatektomi där man 

kirurgiskt avlägsnar prostatakörteln. Efter operationen finns risk att fokus 

hamnar på just bot och behandling i mötet med vården, trots att det dyker 

upp andra frågor hos många. Fokus hamnar lätt på just medicinska områden 

kring sjukdomen på grund av osäkerhet hos vårdpersonal. Det kan leda till 

brist på information vilket i sin tur kan orsaka ett lidande. Med denna 

litteraturstudie vill vi synliggöra upplevelserna hos män som genomgått 

radikal prostatektomi som en grund för ökad förståelse hos sjuksköterskor i 

mötet med dessa patienter. 
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4 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa upplevelser hos män som 

genomgått radikal prostatektomi. 

5 Metod 

Författarna har valt att utforma uppsatsen som en litteraturstudie med 

induktiv ansats. En specifik och avgränsad undersökningsfråga formulerades, 

därefter utfördes strukturerade sökningar efter vetenskapliga artiklar inom 

det området frågan berörde. De valda artiklarna analyserades och granskades 

kritiskt av författarna. Innehållet i artiklarna klassificerades för att identifiera 

återkommande mönster, vilket ledde fram till två övergripande kategorier i 

resultatet (Forsberg & Wengström, 2015). 

 

5.1 Sökförfarande 

Databaser som har använts för sökning av vetenskapliga artiklar är Cinahl 

och PsycINFO. Cinahl är en databas som inriktar sig på 

omvårdnadsforskning och PsycINFO är en annan databas som inriktar sig på 

psykologisk forskning inom framförallt medicin och omvårdnad (Forsberg & 

Wengström, 2015).  

  

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle beröra män som genomgått 

radikal prostatektomi till följd av prostatacancer. För att få svar på om det 

fanns tillräckligt med material för att genomföra litteraturstudien gjordes en 

inledande fritextsökning i databaserna Cinahl och PsycINFO. Efter 

testsökningen och de träffar som gavs ansågs det finnas tillräckligt med 

material för att genomföra denna litteraturstudie. Sökorden formades fram 

utifrån studiens syfte, vilka då blev: prostatacancer, upplevelser och radikal 

prostatektomi. Thesaurus från PsycINFO och Cinahl headings från Cinahl 
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användes för att identifiera relevanta ämnesord som senare kom att användas 

i de slutgiltiga sökningarna som gjordes mellan 2018-11-13 - 2018-11-15. 

 

Vid sökningar i Cinahl användes ämnesorden Prostatic neoplasms och 

Quality of life. Författarna valde att använda Quality of life i sökningen då 

det ansågs kunna generera träffar som även berörde upplevelser eller upplevd 

livskvalité. Ämnesordssökningarna kombinerades med fritextsökningar. 

Ämnesordet prostatic neoplasms kombinerades med fritextorden prostate 

cancer och radical prostatectomy. Sökningen kombinerades med den 

booleska termen OR och bildade ett block i sökningen. 

När sökningen kombineras med OR söker databasen efter referenser som 

innehåller något eller några av de sökord som angetts, vilket ger sökningen 

ett bredare resultat (Forsberg & Wengström, 2015). 

 

Ämnesordet Quality of life kombinerades med fritextorden emotion*, coping, 

life quality, experience*, quality of life, psychological well-being och 

psychological distress. Även i denna sökning kombinerades sökorden med 

OR. Ämnesordet och fritextorden bildade tillsammans ett block i sökningen. 

Trunkering (*) gjordes på vissa fritextord. 

Att trunkera innebär att början eller slutet av ordet ersätts med *, detta för att 

täcka in olika varianter av ett ord, exempelvis emotion* visar även resultat 

för emotions och emotional (Forsberg & Wengström, 2015). 

 

I nästa steg gjordes två fritextsökningar, interviews och qualitative research. 

Fritextsökningen kombinerades med OR. Att inkludera “Qualitative 

research” OR “interview” gjordes då tidigare sökningar gett en stor mängd 

kvantitativa artiklar. Blocken i sökningen kombinerades sedan med AND.  

När en sökning kombineras med AND, söker databasen efter referenser som 

innehåller de sökord som angetts. Kombinationen används för att begränsa 

sökningen och smalna av sökresultatet (Forsberg & Wengström, 2015).  
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Det totala resultatet blev 386 artiklar. 

 

I det sista steget av sökningen gjordes avgränsningar. Vi valde att avgränsa 

till peer-reviewed och att artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 

2013–2018 och fick då ett sökresultat på 146 artiklar. Totalt lästes 146 titlar, 

96 abstracts och 24 artiklar. Utifrån studiens syfte och de inklusionskriterium 

som bestämdes, valdes 7 artiklar ut (se bilaga 1, tabell 1).  

 

I PsycINFO gjordes fritextsökning på prostate cancer då detta inte fanns som 

ämnesord i Thesaurus, sökningen gav 3323 träffar. Sökning på prostatic 

neoplasms genererade inga träffar så vi uteslöt detta från sökningen. Vi sökte 

på radical prostatectomy vilket inte heller fanns som ämnesord, vi gjorde då 

en fritextsökning som gav 519 träffar och en fritextsökning på prostatectomy 

som gav 523 träffar. 

  

Fritextsökning med trunkering gjordes på Experience* för att även få med 

artiklar med ordet experiences detta gav 624,849 träffar, initialt gjordes en 

sökning på Thesaurus men då det resulterade i mycket färre träffar så valde 

vi fritext. En sökning gjordes på psycholog* för att få en bred träffyta och 

inte oavsiktligt utesluta några artiklar som berörde det psykiska måendet. 

Vi gjorde ett block med Experience* OR psycholog* som gav 2,794,964 

träffar. Detta block kombinerades sedan med AND tillsammans med 

sökorden prostatectomy AND prostate cancer, resultatet av denna sökning 

blev 172 träffar. 

 

Avgränsning gjordes till artiklar publicerade åren 2013–2018 och peer 

review, resultatet blev 68 träffar. Då inte tillräckligt många artiklar var 

relevanta så valde vi att utöka publiceringsåren till 2009–2018 i 

avgränsningen vilket resulterade i 105 träffar. Av dessa lästes samtliga titlar, 
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23 abstracts och 5 artiklar i sin helhet. Av dessa fem artiklar valdes två av 

dem ut för vidare granskning (se bilaga 1, tabell 2). 

 

5.2 Urval 

Artiklar som var från ett annat perspektiv än mannens (patientens) valdes 

bort, likaså artiklar som inte berörde radikal prostatektomi som 

behandlingsmetod. Detta gör att studien blir mer överförbar i andra 

sammanhang som innefattar hur män upplever att ha genomgått radikal 

prostatektomi. De artiklar som inte fanns tillgängliga i fulltext valdes också 

bort.  

 

Innan granskning påbörjades lästes artiklarna individuellt av författarna, för 

att sedan diskuteras gemensamt. Efter diskussion kring artiklarna från båda 

databaserna exkluderades ett flertal artiklar och kvar för vidare granskning 

blev 9 artiklar. 

 

5.3 Kvalitetsgranskning 

Författarna har valt att använda Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall 

som underlag vid kvalitetsgranskning av artiklarna. Olika granskningsmallar 

användes till kvalitativa respektive kvantitativa artiklar, båda 

granskningsmallarna var dock utformade av Carlsson och Eiman (2003). 

Kristensson (2014) understryker vikten av att granskningen av artiklar sker 

systematiskt och att de som granskar artiklarna själva reflekterar över vilka 

kriterier de anser är viktiga för att artikelns kvalitet ska anses som god. 

 

 I Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall fanns ett poängsystem där 

man efter granskning räknade ut hur många procent av det totala antalet 

poäng artikeln uppnådde, utifrån detta graderades sedan artiklarna från 1 till 
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3. Om en artikel fick grad 1 innebar det att den uppfyllt 80% i 

granskningsmallen. Grad 2 motsvarade 70% och grad 3 motsvarade 60%. Av 

de artiklar som granskats uppnådde samtliga 80% eller mer, vilket gjorde att 

alla granskade artiklar inkluderades då de var av hög kvalité och ansågs vara 

relevanta till studiens syfte.  

 

De utvalda artiklarna lästes och kvalitetsgranskades först individuellt, för att 

sedan diskuteras gemensamt. Resultaten av granskningen jämfördes mellan 

författarna. Detta resulterade i 9 artiklar varav 6 stycken var kvalitativa och 3 

stycken kvantitativa, dessa presenteras i en artikelmatris (Bilaga 2, tabell 3).  

 

5.4 Analys 

Författarna har inspirerats av Forsberg och Wengström (2015) vid 

utformning av innehållsanalys (tabell 3).  

Båda författarna läste och analyserade resultatet i artiklarna enskilt för att 

sedan tillsammans diskutera innehållet ur olika perspektiv. Efter detta kunde 

de meningsbärande enheter som svarade på den aktuella studiens syfte 

plockas ut. Enligt Forsberg och Wengström (2015) så kan triangulering där 

man undersöker materialet i olika perspektiv öka tillförlitligheten i studier. 

 

De meningsbärande enheterna tilldelades sedan olika koder som kortfattat 

beskrev innehållet utifrån syftet. De koder som berörde samma områden 

delades utifrån detta in under subkategorier. Subkategorierna blev sedan 

indelade under kategorier som gav en ännu bredare översikt av innehållet 

som identifierats i de meningsbärande enheterna. Kategorierna låg till grund 

för de underrubriker som sedan valdes ut till att vara med i resultatet 

(Forsberg & Wengström 2015).  
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Tabell nr 3. Exempel på analys av meningsbärande enheter, kod, subkategori 

och kategori. 

 

 

6 Forskningsetiska överväganden 

I en litteraturstudie bör etiska överväganden göras vad gäller urval och 

redovisning av resultat (Forsberg & Wengström, 2015). Artiklarna som 

används i uppsatsen är godkända av en etisk kommitté samt att de behandlat 

data om deltagarna konfidentiellt. Att få sitt forskningsprojekt granskat och 

godkänt av etisk kommitté samt att värna om deltagarnas integritet och 

anonymitet genom att behandla personuppgifter konfidentiellt är några av de 

riktlinjer som tas upp i Helsingforsdeklarationen (The World Medical 

Association [WMA], 2019).  

Meningsbärande enhet Kod Subkategori Kategori 

Several men expressed dissatisfaction with the 

medical staff for giving them too positive an 

outlook. 

Besviken på 

vårdpersonal pga. 

missvisande 

information. 

Besvikelse, 

felaktig 

information 

 

Att vara i 

behov av 

stöd och 

information  Those who had a family were comforted by 

their family members sharing their feelings, 

whereas those who did not felt alone and 

deserted. 

Tröst av familj. 

Känna sig övergiven. 

 

Behov av stöd 

They felt inadequate and insufficient because 

they were unable to fulfil their spouse’s sexual 

needs. 

Känna otillräcklighet, 

när kroppen inte lyder. 

Känslor när 

kroppen inte 

fungerar som 

förut. 

 

 

Förlora 

kontrollen 

över sin 

egen kropp. 

Urinary incontinence is a reaction mentioned by 

most of the participants who underwent radical 

prostatectomy because they can cause 

embarrassment, causing changes in daily life 

due to the loss of urine, which, in many cases is 

persistent, requiring constant precautions and 

care measures. 

Skamkänslor 

Fysiska förändringar 

som påverkar livet. 

Att leva med 

förändrade 

kroppsliga 

funktioner. 
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För att upprätthålla god forskningsetik och trovärdighet har författarna inte 

låtit egna åsikter eller värderingar påverka resultatet. All information från de 

valda artiklarna har presenterats och inget har undanhållits, kopierats eller 

manipulerats. Referering har skett löpande i texten för att tydliggöra källorna 

i studien och öka tillförlitligheten (Forsberg & Wengström, 2015). 

7 Resultat 

Under arbetet med analysen identifierades liknande resultat i flera av 

artiklarna. Upplevelser kring erektil dysfunktion och urininkontinens 

återfanns i majoriteten av artiklarna. Det gick också att se ett tydligt mönster 

av upplevelser gällande behov av stöd och information från både familj och 

vårdpersonal. Detta låg till grund för de koder och subkategorier som 

slutligen bildade två olika kategorier: “Att förlora kontrollen över sin egen 

kropp” och “Att vara i behov av stöd och information”.  

 

Tabell nr 4. Kategorier och subkategorier i resultatet 

Kategori Subkategori 

 

Att vara i behov av stöd och information  

 

 

 

 

Besvikelse, felaktig information 

 

Att känna sig vilsen 

 

Förlora kontrollen över sin egen kropp. 

Känslor när kroppen inte fungerar som 

förut. 

Att leva med förändrade kroppsliga 

funktioner. 

 

7.1 Att förlora kontrollen över sin egen kropp 

Majoriteten av de som genomgått Radikal prostatektomi för 5 år sedan eller 

mer upplevde måttlig till svår erektil dysfunktion (Mohamad Al-Ali, 

Ponholzer, Augustin, Madersbacher, & Pummer, 2017). 
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Minskad manlighet visade sig vara något många män upplevde till följd av 

långvariga besvär av erektil dysfunktion, det upplevdes även som en förlust 

av deras identiteter (Schantz Laursen, 2017; Wennick, Jönsson, Bratt & 

Stenzelius, 2017; Pietilä, Jurva, Ojala, & Tammela, 2018; Walsh & Hegarty, 

2010; Ferrão, Bettinelli, & Rodrigues Portella, 2017). 

 

Känslan av minskad manlighet berodde för många på att de inte upplevde sig 

ha samma kontroll över sitt sexliv som tidigare (Laursen Schantz, 2017). Att 

drabbas av urininkontinens och få problem med sexlivet påverkade hela den 

manliga existensen (Wennick et al., 2017). Det visade sig också att de som 

hade använt sex som ett sätt att kommunicera och uttrycka sin manlighet på 

upplevde svåra identitetsproblem när detta inte längre var möjligt (Laursen 

Schantz, 2017). Ett fåtal upplevde dock ingen direkt förlust av sin manlighet 

utan kunde acceptera de komplikationer som påverkade sexlivet efter 

operationen (Pietilä et al., 2018; Walsh & Hegarty, 2010). Acceptansen var 

lättare för de som hade barn sedan tidigare och ansåg att sex var till för 

reproduktion (Pietilä et al., 2018). 

 

På grund av erektil dysfunktion upplevdes en förlust av spontanitet och 

kontroll i sexlivet. Detta påverkade männens relationer och de kände skuld 

gentemot partnern då de inte trodde sig kunna uppfylla deras sexuella behov. 

Detta ledde till en rädsla för att äktenskapet skulle förändras eller för att 

förlora sin partner till någon som kunde tillfredsställa hen (Schantz Laursen, 

2017; Wennick et al., 2017). 

De som inte levde i en relation sedan tidigare vågade inte inleda nya 

relationer på grund av erektil dysfunktion orsakat av operationen (Wennick 

et al., 2017). 

 



 

18(34) 

 

Många upplevde att intimiteten och närheten till partnern inte var densamma 

som innan operationen, detta kändes som en stor förlust i förhållandet 

(Schantz Laursen, 2017). De som levde i ett stabilt och tryggt förhållande 

försökte hitta nya vägar till intimitet med partnern istället för att fokusera på 

hur det varit innan operationen (Wennick et al., 2017). 

Potenshöjande läkemedel visade sig vara till hjälp för vissa. Det kunde 

upplevas som krångligt med mediciner med följden att spontaniteten i 

sexlivet försvann. Trots detta var det den höga kostnaden som fick 

majoriteten att avstå läkemedel, denna faktor gjorde också att de kände att 

prostatacancer inte var prioriterat av samhället eller i sjukvården (Wennick et 

al., 2017). 

 

En annan kroppsfunktion som påverkades efter operationen var kontinensen 

och många drabbades av urininkontinens, detta fick många att uppleva 

känslor av sorg och skam. Många påverkades negativt i vardagen då de var 

tvungna att bära skydd. Bristen på kontroll, oron för läckage och risken för 

dålig lukt fick några att isolera sig vilket resulterade i inskränkt socialt 

umgänge (Ferrão et al., 2017).  

Det uttrycktes att urininkontinens var den värsta komplikationen att drabbas 

av då den påverkade livet dygnet runt alla dagar på året (Walsh, & Hegarty, 

2010).  

Många upplevde att de kämpade hårt med rekommenderade övningar för att 

få tillbaka kontinensen (Jakobsson, Persson, & Lundqvist, 2013).  

 

Även om det till en början kändes obekvämt att ha drabbats av 

urininkontinens och att “behöva känna sig som ett barn med blöja” så var det 

ett problem som var övergående (Wennick et al., 2017). Urininkontinens har 

visat sig vara den komplikation som till störst utsträckning avtar med tiden 

(Rath et al. 2016).  
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För många upplevdes både glädje över att urininkontinensen förbättrats med 

tiden, men också besvikelse över hur lång tid återhämtningen tagit. I vissa 

fall gjorde besvikelsen att de inte vågade sätta upp nya mål för 

återhämtningen utan istället försökte förlika sig med den nya situationen 

(Pietilä et al., 2018). De män som blivit av med urininkontinensen visade sig 

också vara nöjda med valet av behandling och dess utfall (Lee, 

Fenstermaker, Taksler, & Lepor, 2015). 

7.2 Att vara i behov av stöd och information 

Tillgång till stödjande samtal upplevdes som viktigt då det ansågs stärka 

både männen som personer, men också familjen som helhet. De önskade att 

sjukvården varit mer uppmärksamma på människan bakom sjukdomen och 

inte bara fokuserat på cancern och behandlingen (Ferrão et al., 2017). 

 

Några uttryckte besvikelse över bristfällig information om möjlighet till stöd 

från vårdpersonal eller stödgrupper, något som många upplevde ett behov av. 

Sådant stöd kände de behov av hela tiden, efter att ha fått diagnosen 

prostatacancer fram till operationen och genom återhämtningsprocessen som 

följde tiden efter operationen (Walsh, & Hegarty, 2010; Wennick et al., 

2017). 

Bristen på stöd gjorde att de upplevde att de behövde hålla sjukdomen och 

dess problem för sig själva och att de som drabbats av prostatacancer 

hamnade i skymundan (Wennick et al., 2017). En man upplevde däremot att 

familjen var det enda stöd han behövde (Walsh, & Hegarty, 2010).  

 

Många ansåg att vårdpersonalen inte var realistiska när de gav information 

om vilka konsekvenser de skulle vänta sig efter operationen. Det fanns en 

förväntan på snabb återhämtning, många blev besvikna när de efter 

operationen insåg att återhämtningen tog mycket längre tid än de väntat sig 

(Pietilä et al., 2018). 
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Männen upplevde sig behöva betala ett högt pris och ge upp mycket efter 

operationen, men att de uppskattade att vara vid liv mer än att få tillbaka de 

funktioner som de förlorat. Efter operationen förändrades synen från ”att 

kämpa för överlevnad” till att ”dagligen leva med konsekvenserna” som 

operationen orsakat (Wennick et al., 2017). 

 

Att komma tillbaka till vardagen igen och lägga upp strategier för detta 

upplevdes som viktigt. Vikten av att så snart som möjligt få återgå till arbetet 

underströks, detta för att kunna känna att livet var som vanligt igen. Efter 

operationen upplevdes rädsla för att dö. Denna rädsla försvann med tiden, 

men återkom när de var i kontakt med vården eller på annat sätt blev 

påminda om sjukdomen (Wennick et al., 2017).  

 

Konsekvenserna efter operationen upplevdes som en ständig påminnelse om 

cancern och vad den orsakat (Ferrão et al., 2017). De insåg att de inte var 

odödliga samt hur skört livet var och att det inte kunde tas för givet (Walsh, 

& Hegarty, 2010; Wennick et al., 2017). Tanken på återinsjuknande orsakade 

känslor av sårbarhet och oro (Pietilä et al., 2018; Walsh, & Hegarty, 2010; 

Wennick et al., 2017). 

 

Efterkontrollerna hos läkaren upplevdes som både positiva för att få reda på 

vilka framsteg som gjorts, men också negativa då frågan ”tänk om” dök upp. 

Dessa tankar grundade sig i andras sjukdomsberättelser om att ha fått besked 

om återinsjuknande eller spridning av cancern på återbesöken (Pietilä et al., 

2018). 

 

Känslan av att inte ha kontroll över sjukdomen var svårast att hantera. 

Förväntan av att cancern skulle försvinna ur livet efter operationen framkom. 
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Många insåg dock att efter operationen skulle cancern ändå komma att göra 

sig påmind i vardagen (Pietilä et al., 2018). 

 

Att få en tidsplan presenterad för sig angående återhämtning efter 

operationen upplevdes som positivt, då de hade ett mål att sträva mot. De 

gånger återhämtningen tog längre tid än förväntat kunde dock upplevas 

negativt och få dem att känna besvikelse över sig själva och den som 

formulerat tidsplanen. Om tidsplanen ändrades då målet inte uppnåtts vid den 

satta tidpunkten uttrycktes uppgivenhet och en känsla av att inte någonsin 

kunna återhämta sig (Pietilä et al., 2018).  

 

Besvikelse över sjukvården upplevdes då de ansågs måla upp en överdrivet 

positiv bild av återhämtningen än vad som upplevdes av männen. De kände 

ovisshet inför framtiden, några undvek att tänka framåt och föredrog att leva 

en dag i taget då det upplevdes som mer hanterbart. Några valde att försöka 

anpassa sig till den nya livssituationen och försöka acceptera de förändringar 

som skett i kroppen och lära sig leva med dem. Ett fåtal upplevde mindre 

svårigheter att acceptera den nya situationen med förlust av 

kroppsfunktioner, det relaterades istället till naturligt åldrande (Pietilä et al., 

2018). 

 

Känslan av att vara fri från cancer hade en positiv påverkan på hur de 

upplevde valet av behandling och resultatet av den (Lee et al., 2015). 

Religiös tro hjälpte några att vara starka genom sjukdomen och 

behandlingsprocessen (Ferrão et al., 2017; Wennick et al., 2017). 

En man uttryckte vikten av att belysa hur pass många som återhämtar sig för 

att ge hopp till andra som ska genomgå radikal prostatektomi (Walsh, & 

Hegarty, 2010). 
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8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

8.1.1 Sökförfarande och urval 

Ett av inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara publicerade mellan 

åren 2013–2018. Detta kriteriet valdes för att så aktuella artiklar som möjligt 

skulle hittas. I Cinahl genererade sökningen ett tillräckligt stort antal artiklar 

som var relevanta till uppsatsens syfte. I sökningen i PsycINFO var antalet 

träffar inte lika stort, vilket gjorde att författarna tog ett gemensamt beslut att 

utöka tidsintervallet till åren 2009–2018. Att välja olika tidsintervall i de 

båda sökmotorerna kan påverka noggrannheten vid urvalet. Forsberg och 

Wengström (2015) betonar att forskning är en färskvara och att så aktuella 

studier som möjligt ska användas. Av artiklarna i resultatet var det dock 

endast en som var publicerad för mer än fem år sedan, detta har författarna 

diskuterat och kommit fram till att det i detta fall inte har påverkat 

noggrannheten. Detta ser författarna som en styrka för resultatet. 

 

Inkluderingen av sökorden “Qualitative research” och “interview” 

genererade ett större antal kvalitativa artiklar, detta ansåg författarna stämma 

överens med syftet att belysa upplevelser. Trots denna avgränsning gav 

sökningen ändå träffar på kvantitativa artiklar som valdes ut till resultatet. En 

risk med detta är att en del kvantitativa artiklar som kunde varit relevanta har 

uteslutits, detta kan vara en svaghet i valet av dessa artiklar. 

De kvantitativa artiklar som valdes ut var enkätstudier där deltagarna själva 

skattat upplevelser relaterat till radikal prostatektomi och var överförbar till 

uppsatsens syfte. Författarna anser dessutom att det stora antalet deltagare i 

de kvantitativa studierna ger stor tillförlitlighet och styrker det som 

framkommer i flera av de kvalitativa artiklarna. Enligt Forsberg och 
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Wengström (2015) styrks studiens resultat av denna typ av teoritriangulering 

där kvalitativa och kvantitativa artiklar använts. 

 

8.1.2 Urval 

Att inte ha någon särskild åldersgrupp eller geografisk avgränsning som 

inklusionskriterium var ett medvetet val av författarna då det inte ansågs 

relevant utifrån syftet. Genom att inte specificera åldersgrupp eller 

geografiskt läge ökar överförbarheten för studien då den kan komma att 

användas i många fler sammanhang än om detta hade specificerats. Artiklar 

som inte var tillgängliga i fulltext valdes bort av den orsaken att det kostade 

pengar att få tillgång till dem. Detta kan göra att relevanta artiklar utifrån 

syftet uteslutits. 

8.1.3 Kvalitetsgranskning 

Att kvalitetsgranska artiklarna enskilt för att sedan gemensamt diskutera 

resultatet av granskningarna gjordes då texter kan tolkas olika och på så sätt 

ge varierande resultat. På detta sätt säkerställs noggrannheten i 

granskningarna vilket är viktigt för att få trovärdighet i resultatet.  

 

De 9 artiklar som valdes ut för granskning uppnådde grad 1, vilket innebar 

att de var av hög kvalitet. Om några av artiklarna istället hade uppnått en 

medelhög nivå hade dessa ändå kommit att inkluderas, däremot hade artiklar 

av låg kvalité kommit att exkluderas. Detta för att få ett så trovärdigt resultat 

som möjligt. Att de 9 artiklar som användes i resultatet var av hög kvalitet 

samt att de svarade an på syftet ses som en styrka i denna studie.   

8.1.4 Analys  

Mallen som var inspirerad av Forsberg och Wengström (2015) som 

författarna valde att använda var väldigt bra för analys av de kvalitativa 

artiklarna men svårare vid analys av de kvantitativa. Författarna valde dock 



 

24(34) 

 

att omvandla värdena från de kvantitativa artiklarnas resultat till ord och 

kunde då ändå använda mallen för analys av samtliga artiklar. Tack vare att 

det gick att överföra siffrorna och använda dem utan att de förvrängdes så 

behölls trovärdigheten. Dock hade det troligen underlättat själva arbetet om 

valet fallit på en enklare variant av integrerad innehållsanalys som 

Kristensson (2014) beskriver. 

 

Under arbetets gång har analysprocessen dokumenterats vilket enligt 

Kristensson (2014) stärker tillförlitligheten. En styrka i uppsatsen är att ha 

varit två författare som tillsammans kunnat diskutera och resonera ur olika 

perspektiv genom hela processen. Att på detta sätt använda triangulering 

genom att diskutera materialet under analysprocessen ökar tillförlitligheten i 

studien (Forsberg & Wengström, 2015). 

 

8.1.5 Forskningsetiska överväganden 

Även om ingen av författarna hade tidigare erfarenhet inom ämnet fanns 

ändå en viss förväntan av vad resultatet kunde komma att visa. Genom att 

regelbundet reflektera och diskutera kring den egna förförståelsen så som 

Forsberg & Wengström (2015) beskriver har författarna medvetandegjort 

denna för att undvika att färgas av den under arbetet. 

 

Författarna var överens om att endast använda sig av artiklar som blivit 

godkända av en etisk kommitté, detta säkerställdes under 

kvalitetsgranskningen. Att endast använda etiskt godkända artiklar där 

information om deltagarna i respektive studie behandlats konfidentiellt ser 

författarna som en styrka i studien då det inger respekt för varje människas 

integritet och värde. Detta beskrivs även i Helsingforsdeklarationens etiska 

principer för forskning (WMA, 2019). 
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Resultatet formulerades med författarnas egna ord utan att förvränga eller 

undanhålla information som framkommit i de ursprungliga källornas resultat. 

Detta gör att vetenskaplig oredlighet såsom plagiering eller förfalskning 

undviks. Dessutom visar det på samvetsgrannhet samt styrker trovärdigheten 

i resultatet (Forsberg & Wengström, 2015).  

 

8.2 Resultatdiskussion 

För att öka medvetenheten och förståelsen hos sjuksköterskor i mötet med 

patienter med prostatacancer ville vi med denna litteraturstudie belysa de 

olika upplevelser män har efter att ha genomgått en radikal prostatektomi. 

 

Resultatet visade att erektil dysfunktion var en komplikation som fick många 

att känna ett hot mot manligheten. Otillräcklighet och skam var känslor som 

också upplevdes till följd av erektil dysfunktion, detta kom i sin tur att 

påverka deras relationer. Detta kan tolkas som ett vårdlidande till följd av 

operationen. Det kan också tolkas som ett livslidande då det påverkar 

relationer och lämnar dem med en känsla av skam och omanlighet (Eriksson, 

2015). 

 

Det framkom dock att ett fåtal kunde acceptera de förlorade 

kroppsfunktionerna och fann andra sätt att gå vidare.  

Hur kan det komma sig att vissa upplever ett stort lidande medan andra 

verkar gå vidare utan större svårigheter? Det är viktigt att inte glömma bort 

att lidandet är en unik känsla hos varje individ och kan inte upplevas av 

någon annan. En del människor uttrycker tydligt sina upplevelser av lidande 

medan andra lider i det tysta och håller känslor inom sig (Eriksson, 2015). 

Det kan då vara svårt att egentligen veta om det var så lätt att acceptera 
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kroppen efter operationen som det verkade, lidandet kan ändå ha upplevts 

lika starkt inombords. 

 

Urininkontinens väckte hos många känslor av skam, att känna sig som ett 

barn uttrycktes då de upplevde brist på kontroll samt rädsla för lukt och 

läckage. Detta gjorde att de istället isolerade sig från och undvek att träffa 

andra människor. Utifrån Eriksson (2015) kan detta förstås som ett 

livslidande då det sociala livet påverkas och de känner sig ensamma. Här går 

det att fundera på ifall de som lider i tysthet är de som blir socialt isolerade 

och inte förmår att göra sig hörda och be om hjälp. 

 

Resultatet i denna studie visar att många upplevde avsaknad av stöd och 

information tiden efter operationen. En viktig fråga att ställa sig, som inte 

besvaras i vår studie, är hur denna upplevelse hänger samman med avsaknad 

av stöd och information vid diagnostillfället och inför behandling.  

Om männen fått fullgott stöd redan från diagnostillfället och under tiden 

innan operationen, kanske de hade känt sig tryggare och mer förberedda på 

vad som väntade efter operationen. På så sätt kan också det lidande undvikas 

som ovisshet kan innebära (Eriksson, 2015). 

 

När männen skulle fatta beslut gällande behandling var det avgörande hur 

god information de fått om behandlingsmetoderna. Här uttrycktes ett 

missnöje gentemot vårdpersonalen då informationen inte ansågs tillräcklig. 

Även efter operationen kände många stor besvikelse mot vårdpersonalen. De 

ansågs inte ha varit realistiska när de gav information om vilka 

komplikationer männen skulle vänta sig efter operationen.  

 

Även här ses ett vårdlidande orsakat av brist på information, det kan i sin tur 

leda till livslidande om komplikationerna upplevs vara värre än de väntat. 

Lidandet kanske kunde ha lindrats om informationen från vårdpersonalens 
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sida varit mer tydlig och utformad efter behoven som uttrycktes (Eriksson, 

2015).  

 

Männen uttryckte en önskan om att vårdpersonalen skulle ha varit mer 

uppmärksamma på människan bakom sjukdomen och inte bara ha fokus på 

cancern och behandlingen. Eftersom vårdlidande är det lidande som upplevts 

av många kunde vårdpersonalen även här varit mer uppmärksam på 

individen för att identifiera och tillgodose behovet. Hade detta skett kanske 

inte vårdlidandet hade uppstått överhuvudtaget (Eriksson, 2015). 

 

För att öka känslan av trygghet och undvika ett vårdlidande är det viktigt att 

ha fått information om sitt tillstånd och kännedom om eventuella risker 

(Eriksson, 2015). Att då få tillräcklig och relevant information redan i ett 

tidigare skede av sjukdomen kan resultera i att männen gör ett mer aktivt val 

gällande behandling av prostatacancer. Det har visat sig att de som varit 

välinformerade om behandlingarna och risker redan innan operationen också 

var mer nöjda med utfallet än de som tyckte att de saknade information 

(Orom, Biddle, Underwood, Nelson, & Homish, 2016).  

 

Eriksson (2015) skriver om att vårdlidande inte får förekomma och att det 

genom alla medel ska utplånas. Det lidande männen upplevde relaterat till 

vårdpersonalens brister i att ge stöd och information är just ett vårdlidande.  

Att få stöttning efter operationen samt täta uppföljningar hos sjukvården 

kanske skulle minska mångas upplevelse av att inte ha kontroll över 

sjukdomen. Då skulle även frågeställningar angående spridning och 

återinsjuknande kunna besvaras och därmed undvikit detta vårdlidande. 

 

Resultatet speglar upplevelser från olika länder, i Sverige finns 

rekommendationer som säger att information och stöttning om sjukdom och 

behandlingar ska ges på en individanpassad nivå (Socialstyrelsen 2014a). 
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Detta kan tillgodoses om sjuksköterskan utgår från den unika människan och 

dennes behov (Eriksson, 2014). Det förutsätter att sjuksköterskan är 

uppmärksam och försöker uppfatta individens behov av stöd även efter 

operationen. Dessutom är det viktigt att sjuksköterskan försäkrar sig om att 

informationen uppfattas rätt av patienten. 

 

Om sjuksköterskan visar intresse och engagemang redan innan operationen 

kan en god vårdrelation byggas upp där patienten känner tillit (Eriksson, 

2014). Denna tillit kan vara avgörande för att patienten våga be om hjälp och 

information och minska känslan av otrygghet och istället inge mod. Om 

sjuksköterskan ger denna stöttning och information kan i längden också ett 

lidande undvikas eller lindras (Eriksson, 2015). För som Eriksson (2015) 

skriver, är sjukdomen ett hot mot männens tillvaro som kan minskas genom 

tydlig och tillräcklig information. 

9 Slutsats  

Studiens resultat visade att männen upplevde komplikationer efter 

operationen som mest påfrestande, framförallt de komplikationer som 

orsakade erektil dysfunktion och urininkontinens. Komplikationerna 

orsakade ett hot mot deras manlighet och många upplevde att de förlorat sin 

identitet. De upplevde också att deras relationer inte var som de varit förut. 

Det fanns en rädsla hos männen att de skulle bli lämnade för någon annan. 

De män som inte levde i en relation hade svårigheter att gå in i nya.  

 

Eriksson (2015) skriver om vårdlidande, livslidande och sjukdomslidande. 

Det männen upplever är en kombination av de alla tre definitioner av 

lidande: Sjukdomslidande då de drabbats av prostatacancer och är i behov av 

behandling. Vårdlidande då operationen orsakat komplikationer som männen 
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får leva med dagligen. Detta ledde till ett livslidande då deras relationer i 

livet kom att påverkas i stort och smått.  

 

Trots att de fått behandling för cancern, gjorde den sig ändå påmind i 

männens vardag och det fanns en rädsla för återinsjuknande. Det upplevdes 

att det stöd de fick inte var tillräcklig och det fanns en önskan om att 

vårdpersonalen hade sett hela människan bakom sjukdomen, inte bara de 

fysiska problemen, så som cancern och behandlingen.  

 

9.1 Kliniska implikationer 

Vi anser att denna studie kan bidra med en ökad kunskap om hur män som 

drabbats av prostatacancer upplever att genomgå radikal prostatektomi. 

Sjuksköterskan kan få en bättre förståelse kring hur mannen upplever sin 

situation och vad de är i behov av. Denna kunskap är något som 

sjuksköterskan kan använda sig av i mötet med dessa patienter.  

 

Viktigt att beakta är att inte alla män upplevde att stödet var bristfälligt. 

Varje människa hanterar och upplever sin sjukdom unikt. Därför krävs en 

individanpassad vård där varje unik människa får en chans att göra sig hörd, 

detta för att vården ska kunna riktas efter just de behov en viss patient har.  

 

9.2 Förslag till vidare forskning 

Behovet kontra förekomsten av stöd efter radikal prostatektomi är något som 

skulle kunna undersökas vidare i empiriska studier då resultatet tyder på att 

det finns ett behov av det. Vidare kan longitudinella studier vara aktuellt för 

att undersöka effekten av kontinuerligt stöd från vården. 
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Bilaga 1 Databassökning 

 
Tabell 1 Databassökning Databasens namn:Cinahl Datum för sökningen:2018-11-14.   

 

 

Tabell 2 Databasens namn: PsycINFO  Datum för sökningen:  2018-11-15 

  

Sökning  Sökord & kombinationer  Begränsningar 

(limits)  

Antal 

träffar  

Lästa 

abstrakt  

Lästa i 

fulltext  

Granskade  

artiklar  

Utvalda 

artiklar  

S1 MH Prostatic neoplasms+   24,860         

S2 Prostate cancer+   24,225         

S3 Radical prostatectomy   2,938         

S4 MH Quality of life+

  
  95,682         

S5 Emotion*   82,700         

S6 Coping   45,831         

S7 Life quality   142,484         

S8 Experience*   336,553         

S9 Quality of life+   151,995         

S10 Qualitative research   14,033         

S11 Interview   252,315         

S12 S10 OR S11   258,863         

S13 Psychological distress  9,139     

S14 Psychological well-being  19,609     

S15 S4 OR S5 OR S6 OR S7 OR 

S8 OR S9 OR S13 OR S14 

 557,635     

S16 S1 OR S2 OR S3  26,634     

S17 S12 AND S15 AND S16  386     

S18 S12 AND S15 AND S16 Peer reviewed 

2013-2018 

146 96 24 7 7 

Sökning  Sökord & 

kombinationer  
Begränsningar 

(limits)  
Antal 

träffar  
Lästa 

abstrakt  
Lästa i 

fulltext  
Granskade  
artiklar  

Utvalda 

artiklar  

S1 Experience* or 

psycholog* 
 2,794,964        

S2 prostate cancer  3323        

S3 prostatectomy  523     

S4 s1 and s2 and s3  172        

S5 s1 and s2 and s3 2009-2018 
peer review 

105 23 5  2  2 
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situationen.  

Grad 1.  
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Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Walsh, E., & 

Hegarty, J. 

(2010).  

 

Irland 

European 

Journal of 

Oncology 

Nursing.  

Men’s 

experiences of 

radical 

prostatectomy 

as treatment 

for prostate 

cancer.  

Syftet med 

studien var att 

ge en återblick 

av hur män 

upplever 

prostatacancer 

behandlingsproc

essen från att 

diagnosen ställts 

till dess att 

operationen var 

slutförd och 

därefter.  

En kvalitativ 

deskriptiv studie. 

Åtta män deltog i 

intervjuer.  

Att få en prostatacancerdiagnos, genomgå 

behandling och sedan återhämta sig 

psykisk efter det anser männen vara en 

utmaning. Från det att diagnosen ställts 

står mannen inför svåra val, dels att hinna 

bearbeta beskedet, men att också besluta 

sig för vilken behandling han vill ha för 

cancern. Att under denna tid få stöd var en 

överhängande viktig del för männen, det 

var också viktigt att livet skulle återgå till 

det normala. Det största orosmomentet 

efter genomgången operation var biten om 
erektil dysfunktion, vilket var något som 

drabbat alla män som genomgått en radikal 

prostatektomi.  

Grad 1 

Wennick, A., 

Jönsson, A-K., 

Bratt, O., & 

Stenzelius, K. 

(2017). 

 

Sverige. 

European 

Journal of 

Oncology 

Nursing. 

Everyday Life 

after a radical 

prostatectomy 

– a qualitative 

study of men 

under 65 years 

of age.  

Syftet med 

studien var att 

belysa hur män 

under 65 år 

upplever sin 

vardag ett år 

eller längre efter 

att ha genomgått 

radikal 

prostatektomi 

för lokaliserad 
prostatacancer. 

En deskriptiv 

kvalitativ studie 

med induktiv 

ansats. 19 män 

deltog i intervjuer.  

Analysen av intervjuerna resulterade i tre 

kategorier av hur männen upplevde sin 

vardag. Att få betala ett pris för att få 

överleva, att bli undviken och att leva med 

döden som lurar runt hörnet. Efter 

operationen fick de leva med biverkningar 

så som inkontinens och impotens och blev 

på så sätt ständigt påminda om cancern. 

Männen upplevde också att prostatacancer 

är en pinsam sjukdom att drabbas av och 

att den inte prioriteras av samhället. 

Genom att drabbas av prostatacancer har 

de lärt sig att inte ta livet för givet då ingen 

av oss är odödliga.  

Grad 1 

Rath, H., 

Ullrich, A., 

Otto, U., 

Kerschgens, 

C., Raida, M., 

Hagen-

Aukamp, C., 

… Rath, H.M. 

(2016).  

 

Tyskland 

Supportive 

care in 

cancer.  

Psychosocial 

and physical 

outcomes of 

in- and 

outpatient 

rehabilitation 

in prostate 

cancer patients 

treated with 

radical 

prostatectomy.  

Syftet med 

studien var att 

analysera 

effekterna av att 

rehabiliteras 

inom slutenvård 

och öppenvård 

med inriktning 

på den 

psykosociala 

och fysiska 

hälsan efter 

genomgången 

operation.  

En prospektiv 

kvasiexperimentel

l studie. 619 män 

inom slutenvården 

och 95 män inom 

öppenvården fick 

besvara en enkät i 

början av 

rehabiliteringen, 

en enkät när 

rehabiliteringen 

var över och 

ytterligare en 

enkät ett år efter 

avslutad 

rehabilitering.  

Männen upplevde sin livskvalité och nivå 

av ångest som sämre i början av 

rehabiliteringen. Den psykiska hälsan 

förbättrades över tid för männen, både 

inom öppenvården och slutenvården. Det 

psykiska måendet upplevdes förbättrat 

över tid. Ett år efter avslutad rehabilitering 

sågs en förbättrad fysisk och social 

funktion. Vad gäller den emotionella och 

kognitiva funktionen skattade sig männen 

inom slutenvården högre vid slutet av 

rehabiliteringen.  

Grad 1 
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Jakobsson, 

L., 

Persson, 

L., & 

Lundqvist 

P. (2013). 

  

Sverige 

BMC 

nursing 

Daily Life 

and Life 

quality 3 

years 

following 

prostate 

cancer 

treatment 

Syftet med studien 

var att beskriva 

mäns upplevelser 

av livet som följer 

efter prostatacancer 

från hälsorelaterad 

livskvalitet och 

salutogent 

perspektiv och att 

komplettera 

kvantitativa data 

med kvalitativa 

beskrivningar. 

En longitudinell 

studie. Riktad 

innehållsanalys 

användes vid 

intervjuer och 

analys av 

intervjuer. 21 män 

följdes under en 

tidsperiod på tre 

år och fick svara 

på enkäter, efter 

tre år gick sex av 

dem med på att 

bli intervjuade.  

Männen rankade sin livskvalitet som hög. I de 

uppföljande intervjuerna kunde samma 

slutsats dras, men att alla män bar på tunga 

berättelser från deras tid då de fick diagnosen 

och var under behandling. Männen hade 

återhämtat sig i livet, men att de levde livet på 

ett annat sätt än vad de gjort innan 

cancerdiagnosen. Männen uppvisade över tid 

stabilitet vad gällde begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet efter behandling av 

prostatacancern.  

 

 

 

Grad 1 

Pietilä, I., 

Jurva, R., 

Ojala, H., 

& 

Tammela, 

T. (2018). 

 

Finland 

Sociology of 

health & 

illness. 

Seeking 

certainty 

through 

narrative 

closure: 

men’s stories 

of prostate 

cancer 

treatments in 

a state of 

liminality.  

Syftet men studien 

var att analysera de 

berättande metoder 

män använder för 

att känna av och 

formulera deras 

begränsade 

sinnestillstånd efter 

att ha genomgått 

radikal 

prostatektomi som 

behandling mot 
prostatacancer. 

Studien baserades 

på semi-

strukturerade 

intervjuer. 22 män 

deltog i 

intervjuerna 

Männen trodde cancern och besvären från den 

skulle försvinna efter behandlingen och att 

livet skulle återgå till det normala efter det. 

Efter att ha genomgått radikal prostatektomi 

insåg de att vissa besvär inte hade försvunnit. 

Männen hade besvär med inkontinens och 

impotens, vilket de upplevde att de inte fått 

information om innan behandlingen 

genomfördes. Överlag var männen besvikna 

över den långa återhämtningstid som var efter 

behandlingen, de hade förväntat sig att den 

skulle gå fortare. De kände en avsaknad av 

tillräcklig information om hur tiden efter 

behandlingen skulle se ut och menade att 

vårdpersonalen hade gett dom en mer positiv 

bild av hur tiden efter behandlingen skulle se 

ut.  

Grad 1 

Lee, T., 

Fensterma

ker, M., 

Taksler, 

G.B., & 

Lepor, H. 

(2015). 

 

USA 

Urology 

Long term 

satisfaction 

after open 

radical 

prostatectom

y. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

hur nöjda männen 

var efter genomförd 

operation och hur 

nöjda de var med 

beslutet av 

behandlingsmetode

n. 

Prospektiv 

longitudinell 

utfallsstudie. 875 

män svarade på 

enkäter.  

Majoriteten av männen som genomgått radikal 

prostatektomi var nöjda med resultatet och 

beslutet av valet av behandlingsmetod på lång 

sikt. Männen upplevde att fördelarna efter 

radikal prostatektomi övervägde nackdelarna. 

De män med sexuell funktion över 

genomsnittet var mer benägna att vara nöjda 

över resultatet än de som hade sexuell 

funktion under genomsnittet. De som inte fick 

besvär med urininkontinens och sexuell 

dysfunktion var de som var nöjdast efter 

operationen. Något som också gjorde att de 

var nöjda med behandling och valt 

behandlingsalternativ var att de kunde känna 

sig cancerfria.  

Grad 1 
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Bilaga 3 Granskningsmall för studier med kvalitativ metod. 

 Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, 

resultat=3p)  Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion  Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte  Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning  

(repeterbarhet möjlig)  Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej 

acceptabel Låg Medel God 

Patienter med 

lungcancerdiagnos Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för  Analys 

saknas / 

   

resultatet Ja Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning  

(redovisning, kodning etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet (citat, 

kod, teori etc) 

Ej 

acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 

felkällor  Saknas Låg God 
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Anknytning till tidigare 

forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter 

belyses) 

Slutsats 

saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

 

 

  

Total poäng (max 48 p) p p p p 

p 

Grad I: 80% % 

Grad II: 70% Grad 

Grad III: 60% 

Titel 

Författare 
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Bilaga 4 Granskningsmall för studier med kvantitativ metod. 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, 

resultat=3p)  Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion  Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte  Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning  

(repeterbarhet möjlig)  Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej 

acceptabel Låg Medel God 

Patienter med 

lungcancerdiagnos Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för  Analys 

saknas / 

   

resultatet Ja Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning  

(redovisning, tabeller etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys  

(beräkningar, metoder, 

signifikans) Saknas Mindre bra Bra 

 

Confounders Ej 

kontrollerat 

Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej 

acceptabel 

Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
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Diskussion av egenkritik och 

felkällor  Saknas Låg God 

 

Anknytning till tidigare 

forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter 

belyses) 

Slutsats 

saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

 

 

Total poäng (max 47 p) p p p p 

p 

Grad I: 80% % 

Grad II: 70% Grad 

Grad III: 60% 

Titel 

Författare 


